
Rodzinny konkurs plastyczny "Najpiękniejsza świąteczna kartka 

bożonarodzeniowa” 

 Regulamin konkursu: 

1. Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Piekarach Śląskich. 

2. Celem Konkursu jest: 

 Wywołanie radosnego nastroju spowodowanego zbliżającymi się świętami Bożego 

Narodzenia 

 Rozwijanie kreatywności, inwencji twórczej i wrażliwości artystycznej 

 Wzmocnienie więzi i wizerunku rodziny. 

3. Konkurs skierowany jest do rodzin. Osobą zgłaszającą pracę do Konkursu jest jeden z jej 

członków. 

4.  Jedną pracę wykonuje jedna rodzina. 

5. Wykonana kartka powinna być efektem pracy w grupie, a więc przy współudziale kilku osób.  

6. Ocenie podlegać będą: pomysłowość, estetyczne wykonanie, koncepcja, oryginalność. 

7. Prace należy wykonać w formacie do  A5, czyli 148 x210 mm (niekoniecznie w formie 

prostokąta) dowolną techniką plastyczną. 

8. Każda praca powinna być złożona w podpisanej kopercie. Do każdej pracy prosimy dołączyć 

kartę zgłoszeniową. 

9. Prace należy składać do dnia 1 grudnia w MBP w Piekarach Śląskich przy ul. Kalwaryjskiej 62 D w 

godzinach pracy placówki. 

10. Prace oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora Konkursu. 

11. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 6 grudnia br. 

12. Dla zwycięskich Rodzin przewidziano trzy nagrody oraz dwa wyróżnienia. 

13. Prace przechodzą na własność organizatora.  

14. Dane osobowe uzyskane przy przeprowadzeniu Konkursu będą przetwarzane przez Miejską 

Bibliotekę Publiczną w Piekarach Śląskich tylko i wyłącznie w celach związanych z realizacją 

Konkursu.  

15. Administrator danych zapewniają bezpieczeństwo danych osobowych, gdyż stosuje środki 

ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa 

przetwarzanych danych osobowych. 

16. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres: Miejska 

Biblioteka Publiczna im. Teodora Heneczka w Piekarach Śląskich ul. Kalwaryjskiej 62D, 41-940 

Piekary Śląskie z dopiskiem: "Konkurs". 



17. Biblioteka przetwarza dane osobowe w celu realizacji czynności na podstawie art. 6 ust. 1 lit a 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych. 

18. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. 

19. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie zdjęć w celach dokumentujących 

przebieg Konkursu. Zdjęcia publikowane będą na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Piekarach Śląskich i mediach społecznościowych.  

20. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych, ich poprawiania oraz usuwania. 

Dane są podawane na zasadach dobrowolności. 

21. Przystępując do Konkursu uczestnik akceptuje warunki regulaminu. 

 


